
ETT GOTLAND 
SOM HÅLLER 
IHOP
Gotland ska vara Sveriges bästa plats att 
bo och leva på. Vi ska erbjuda goda upp-
växtvillkor, en växande arbetsmarknad 
och en trygg ålderdom.



- LÄS OM VAD VI GJORT OCH  
VAD VI VILL GÖRA FÖR GOTLAND!

Ylva Bendelin, Filip Reinhag och Meit Fohlin – våra förstanamn till regionfullmäktige.



Gotland ska vara Sveriges bästa plats att bo och leva på. 
Vi ska erbjuda goda uppväxtvillkor, en växande arbets-
marknad och en trygg ålderdom.
 
Alla samhällen har utmaningar. Även Gotland. Vid en 
jämförelse har vi ändå mycket att känna oss stolta över; 
vår arbetslöshet är bland de lägsta i landet, vårdköerna är 
korta och skolresultaten klättrar uppåt. Det går bra för våra 
småföretag och den gotländska industrin växer snabbast i 
landet. Äldre på Gotland ger bra betyg till äldreboende och 
hemtjänst. Bostadsbyggandet är rekordhögt och regionens 
ekonomi har gått från underskott till överskott.

 Vi socialdemokrater har varit med och styrt Gotland de 
senaste åtta åren. Vi har hunnit med mycket, men det finns 
uppgifter kvar. Våra vårdcentraler behöver bli mer tillgäng-
liga. Våra äldre behöver fler anpassade boenden. Fler av 
våra ungdomar måste klara gymnasiet med fullgoda betyg. 
Vi behöver bygga fler bostäder. Det ska vara lätt att bo och 
leva över hela vår ö. Det kommer kräva investeringar i vår 
gemensamma välfärd. För oss socialdemokrater går det 
alltid före skattesänkningar.

Den 9 september bestämmer du. Då väljer du vilket  
Gotland vi ska leva på och vilket Gotland vi lämnar vidare  
till våra barn. För oss socialdemokrater är det självklart att  
vi måste bygga framtidssamhället med investeringar i väl-
färd, landsbygd och fler jobb på hela ön.

En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett Gotland 
som håller ihop!



BARN OCH UNGA
Gotland ska vara världens bästa plats att växa upp på. 

DÄRFÖR HAR VI:
• Startat MiniMaria som ger stöd åt unga med drogproblem.

• Startat Familjefokus som ger stöd åt familjer så fler barn kan  
bo kvar hemma hos sina föräldrar.

• Byggt nya Sävehuset på Wisbygymnasiet.

• Byggt nya förskolan Törnekvior.

• Satsat på mer närproducerad mat i skolan och omsorgen.

• Erbjudit kostnadsfria läkemedel, glasögon och tandvård för barn.

SOCIALDEMOKRATERNA VILL ATT:
• Fler elever ska fullfölja gymnasiet.

• Inget barn ska känna sig mobbad i skolan.

• Skolan ska möta alla elever utifrån deras unika förutsättningar.

• Fler ska anställas i skolan så lärarna kan ägna sig åt undervisning.

• Fördelningen av bidrag och plan- och halltider ska vara jämställd.

• Regionen ska erbjuda unga sommarjobb som idrottsledare  
i samarbete med idrottsrörelsen.

• Regionen ska erbjuda wi-fi i skolbussarna.

• Kollektivtrafiken ska vara gratis för alla barn och unga.

• Vi ska satsa på att förbättra psykisk hälsa hos barn och unga  
genom tidiga och förebyggande insatser.

• Regionen ska införa en kulturgaranti för barn och unga.



VÅRA MEDARBETARE  
I REGION GOTLAND
De som arbetar i vår välfärd är vår viktigaste resurs.  

DÄRFÖR HAR VI:

• Satsat 87 miljoner till jämställda löner under de senaste  
två mandatperioderna.

• Gjort en överenskommelse med Kommunal för att fler ska kunna 
jobba heltid.

• Gjort stora lönesatsningar under 2018 på bristyrken som  
till exempel undersköterskor, sjuksköterskor och lärare.

• Beslutat om att du ska kunna få lön under tiden du vidareutbildar 
dig inom bristyrken i regionen. 

SOCIALDEMOKRATERNA VILL ATT:
• Arbetsmiljön skall förbättras, så att man ska orka hela sitt yrkesliv 

och kunna kombinera arbete och fritid.

• Vi ska fortsätta att satsa på jämställd lön och kompetensutveckling.

• Regionen ska anställa fler i vården så att undersköterskor,  
sjuksköterskor och läkare får arbeta inom sitt kompetensområde.

• Heltid ska vara norm och deltid en möjlighet.

• All förskolepersonal ska ha tillgång till fria arbetskläder.



SJUKVÅRD OCH HÄLSA
Gotlänningarna förtjänar en trygg och tillgänglig sjukvård.

DÄRFÖR HAR VI:
• Inrättat mobila sjukvårdsteam.

• Infört att journaler ska vara tillgängliga på nätet.

• Startat trygghetspunkter på den gotländska landsbygden.

• Infört kostnadsfri mammografi.

• Inrättat Socialpsykiatriska teamet.

• Tillfört stora resurser till hälso- och sjukvården 

SOCIALDEMOKRATERNA VILL ATT:
• Vårdcentralerna utvecklas, med bland annat ökade öppettider.

• Vi ska satsa på att utveckla trygghetspunkterna för att vården  
ska vara närmare gotlänningarna.

• Vi ska erbjuda mer stöd till friskvård för att förbättra den psykiska 
och fysiska hälsan hos gotlänningarna.

• Regionen ska bryta beroendet av hyrpersonal för att fler ska få  
en fast läkarkontakt.

• Den distansoberoende vården utvecklas så fler slipper resa till  
Visby eller fastlandet.

• Äldremottagningar införs på vårdcentralerna.

• Akuten byggs om för att patienter och medarbetare ska få  
mer ändamålsenliga lokaler.



ATT ÅLDRAS PÅ GOTLAND
Gotlands äldre ska känna trygghet och gemenskap.

DÄRFÖR HAR VI:
• Gratis kollektivtrafik för alla över 80 år.

• Gratis vård för alla över 85 år.

• Infört 70 extratjänster i välfärden.

• Infört läkemedelsgenomgång som säkerställer att ingen äter 
för mycket eller fel medicin. 

SOCIALDEMOKRATERNA VILL ATT:
• Vi ska bygga fler trygghetsboenden och särskilda boenden  

för äldre.

• Trygghetsboenden ska byggas både på landsbygden och i Visby.

• Det skall finnas bredband och därmed tillgång till Internet på våra 
särskilda boenden.

• Vi ska satsa mer resurser på att förebygga ensamhet hos äldre. 

• Fler som bor hemma ska kunna ta sig till aktiviteter och fler  
aktiviteter ska anordnas på våra särskilda boenden.

• Vi ska satsa på friskvård hos äldre, bland annat tillsammans med 
idrottsrörelsen och kulturlivet.



BO, ARBETA OCH LEVA
Det ska vara möjligt att leva ett bra liv på hela Gotland.  

DÄRFÖR HAR VI:
• Satsat 200 miljoner på att utveckla det gotländska näringslivet.

• Tagit beslut om nya hyresbostäder i Klintehamn och Hemse.

• Fört en dialog om serviceutbudet på Gotland över hela ön.

• Byggt ut hamnen i Klintehamn för att möjliggöra mer godstrafik.

• Byggt en kryssningskaj.

• Beslutat om renovering av Hemsebadet.

• Säkerställt att badet i Fårösund fortsatt håller öppet.

• Stärkt vuxenutbildningen, särskilt inom bristyrken. 

NU KAN VI SE ATT:
• Gotlands industritillväxt är Sveriges högsta.

• Gotland har näst lägst arbetslöshet i landet.

• Gotland har lägst ungdomsarbetslöshet i landet.

• Campus Gotland satsar på Gotland med fler utbildningar  
och pengar till forskning.

• Gotland ökat mest i bostadsbyggande i landet.

• Stöd från regionen har möjliggjort bredbandstillgång  
på hela ön.

• Befolkningen på Gotland ökar och två tredjedelar av ökningen  
har skett på landsbygden.



SOCIALDEMOKRATERNA VILL:
• Att det byggs fler bostäder både på landsbygden och i Visby.

• Införa en bostadsgaranti för unga.

• Satsa på flera utbildningar på Gotland genom vuxenutbildning  
och samverkan med Campus Gotland.

• Arbeta för långsiktiga lösningar för färjetrafiken så att priserna  
hålls nere och överfartstiderna korta. 

• Ha tätare busstrafik på huvudlinjerna från de större orterna på ön för 
att förbättra möjligheterna till pendling både till och från Visby.

• Förbättra närtrafiken så fler kan ta sig från landet till de större orterna.

• Prioritera förbättringar av väg 148.

• Verka för att staten bygger en reservhamn.

• Utveckla de gröna och blå näringarna.

• Verka för etablering av Teknikcollege för att den gotländska  
industrin ska få den kompetens de behöver.

• Förenkla myndighetskontakter för våra små företag för ett bättre 
företagsklimat.

• Införa en strategi för besöksnäringen.

• Satsa på större möjligheter att nyetablera industri på Gotland.

• Utveckla flygtrafiken så att miljöpåverkan hålls nere men  
kommunikationerna är fortsatt goda.

• Öronmärka pengar för landsbygdsutveckling.

• Verka för fler statliga jobb på Gotland.

• Verka för att Svenska Spel ska vara kvar i statens ägo och på Gotland.

• Återinföra grindhämtning av återvinningsmaterial vid alla hushåll.

• Bygga ett nytt badhus i Visby.

• Verka för ett rikt och levande kulturliv över hela ön.



VATTEN OCH MILJÖ
Vattnet är det viktigaste vi har. Vi har tryggat vattentillgången 
på hela Gotland.

DETTA HAR VI GJORT:
• Byggt bräckvattenverket i Kvarnåkershamn för att trygga vatten-

tillgången på södra Gotland.

• Stöttat det lokala initiativet om bräckvattenverk i Herrvik för att 
trygga vattentillgången på Östergarnslandet.

• Byggt nytt vattenverk och avloppsreningsverk i Fårösund.

• Skrivit en avsiktsförklaring med kalkindustrin om att bidra till  
vattentillgången på norra Gotland. 

SOCIALDEMOKRATERNA VILL:
• Säkra tillgången till dricksvatten över hela ön.

• Säkra tillgången på vatten till våra näringar så fler företag tryggt  
kan göra långsiktiga investeringar. 

Socialdemokraterna vill också stärka ekoregionen Gotland. 

SOCIALDEMOKRATERNA VILL:
• Att Gotland ska vara först i världen med ett helt förnybart  

energisystem. 

• Öka möjligheten för vindkraft både på land och till havs.

• Öka möjligheten för solkraft.

• Främja fossilfria transporter och resor. 
 



Meit Fohlin, Hanna Westerén och David Lindvall – våra förstanamn till riksdagen.

Alla ska bidra och alla ska få ta del av välfärden.  
Vi socialdemokrater är övertygade om att det  
ger bäst förutsättningar för alla att växa och  
förverkliga sina livsdrömmar. Det är så vi skapar  
ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.



För ett starkare  
samhälle och ett 
tryggare Gotland.

Ta ställning för en bättre framtid. För alla.  

Bli medlem redan idag!
www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/
 

Hör gärna av dig!
Socialdemokraterna Gotland
Telefonnummer: 0498-203711
E-post: gotland@socialdemokraterna.se
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